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RESUMO 

 
O controle no recebimento do concreto dosado em central em obra tem sua importância 

evidenciada devido a necessidade da manutenção da qualidade das estruturas das obras e 

consequentemente do concreto. Etapa de grande importância, que recebe atenção da norma 

técnica NBR 12655 (ABNT, 2006), pode estar sendo negligenciada em obras em estrutura de 

concreto. Este trabalho teve o objetivo de levantar falhas relativas ao controle de qualidade na 

etapa de recebimento do concreto usinado nos canteiros de obra. Foram feitos 4 estudos de caso 

na cidade de Goiânia após aplicação de check list elaborado de itens recomendados na NBR 

12655 (ABNT, 2006). Ficaram evidentes não conformidades nas obras visitadas referentes aos 

projetos, ensaios, ações de controle e também em relação às responsabilidades dos executores 

de obras e concreteiras. Foram correlacionadas possíveis consequências como manifestações 

patológicas e prejuízos em cronogramas com as falhas identificadas durante o processo de 

recebimento do concreto.  

Palavras-chave: Qualidade. Controle. Recebimento. Concreto dosado em central. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

O concreto que, segundo Mehta e Monteiro (2008), é o material mais utilizado pelo 

homem, perdendo apenas para a água, pode ser o responsável por diversos problemas 

estruturais e estéticos que são facilmente percebidos nas grandes cidades. Em específico 

neste trabalho serão analisados os procedimentos de recebimento e acei tação do concreto 

dito usinado, que em tese deveria ter maior controle técnico, o que justifica terceirizar sua 

dosagem. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

No Brasil é economicamente mais vantajoso o uso do concreto em detrimento aos 

perfis metálicos na maioria das obras convencionais. Segundo tabela de insumos do 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índices da Construção Civil - SINAPI vinculado 

à Caixa Econômica Federal, de março de 2013, em pesquisa realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na cidade de Goiânia, o preço médio do metro 

cúbico de concreto bombeado, fck 25 MPa, fica no valor de R$ 0,13 por quilograma 

(considerando o peso específico do concreto simples em 2400 kg/m³) e do perfil de aço 

estrutural “I”, o mais utilizado, fica em torno de R$ 4,60 por quilograma. Mesmo se 

tratando de grandezas diferentes, existe a fácil percepção de diferença de custo dos 

materiais.  

Ainda sob forma de comparação, segundo o Instituto Brasileiro do Concreto 

(IBRACON) o que destaca o uso do concreto é primeiramente sua resistência à água (sofre 

menos deterioração) e sua plasticidade, ou seja, possível moldagem nas mais variadas 

formas. Por isso o concreto é o material mais utilizado em nossas construções (PEDROSO, 

2009). 

Entretanto o concreto não é único, mas possui enorme variabilidade, dentre vários 

parâmetros, tais como traço, resistência característica (fck), formas de aplicação e 

trabalhabilidade. Conhecer cada característica do concreto usinado comumente utilizado 

na região é de suma importância para entender quais as razões que fazem com que a 

caracterização de qualidade do produto se altere (SOUZA, 2011). 
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Cerca de 25% das falhas construtivas são devidas a materiais mal utilizados 

(HELENE; TERZIAN, 1993). Entretanto a falta de planejamento pode ser o grande 

problema que, segundo Burin et al (2009), é, em nossa cultura, muitas vezes considerado 

gasto e não investimento.  

Portanto a falta de planejamento na especificação e recebimento do concreto, 

juntamente com o fato de ser o responsável por suportar diretamente os esforços nas 

edificações faz com que o concreto seja dentre os materiais um dos que mais se deve ter 

atenção no momento de sua chegada à obra. 

Uma das hipóteses de erros comuns no recebimento deste material  é que pessoas 

consideradas menos preparadas ou inaptas a receber o concreto acabam por aceitar um 

produto que não cumpre os requisitos mínimos para utilização, sem que seja percebida 

esta falha no momento da entrega. 

As consequências variam desde gastos que poderiam ser minimizados até 

manifestações patológicas nas estruturas que afetam a estética, durabilidade, desempenho 

e a resistência da edificação. 

Este trabalho visa listar as verificações mais importantes preconizadas na NBR 

12655 (ABNT, 2006) e qualificá-las em obras na região de Goiânia o quanto estão sendo 

cumpridas. Também discorre a respeito do planejamento para o início do serviço de 

concretagem, além de apresentar análises de consequências notadamente referentes a um 

erro que poderia ser evitado por uma correta inspeção. 

Para que estas verificações e análises sejam possíveis, de acordo com Fortes e 

Merighi (2004, p. 4):  

O controle tecnológico e de qualidade se constitui na amostragem dos serviços que 

estão sendo realizados além da realização de ensaios para verificar nas diversas fases 

de execução, desde a seleção dos materiais, misturas ou aplicação desses materiais, e 

fases posteriores.  

 

A pesquisa pressupõe o emprego de algumas ações para o acompanhamento dos 

critérios indicados em projetos estruturais, bem como do pedido feito às concreteiras e como 

este concreto chegou e foi verificado in loco, e ainda por meio da análise de laudos laboratoriais. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Acontece um aumento de oferta das construções civis especialmente as residenciais 

no ano de 2013 como anunciado pela imprensa que, em São Paulo, por exemplo, existem 

imóveis prontos não vendidos no valor de R$11,6 bilhões aproximadamente (FOLHA 

ONLINE, 2013). Segundo Lúcia Monteiro (2013) em seu artigo no jornal O Popular de 

abril de 2013, várias construtoras e incorporadoras que atuam na cidade de Goiânia 

reduziram os preços dos imóveis em decorrência da queda de demanda.  E é uma lei 

conhecida da economia geral que quando a oferta ultrapassa a demanda, os preços tendem 

a cair e consequentemente a qualidade do produto produzido (MANKIW, 2009). 

Em contrapartida a nova norma de desempenho NBR 15575-2 (ABNT, 2013) além 

de questões de marketing está levando as construtoras a repensarem suas medidas de 

controle de qualidade. E um dos momentos cruciais para o bom desempenho das 

edificações é o controle sobre o concreto que constituirá a estrutura, sendo que a falta de 

qualidade deste pode trazer sérias consequências. 

O estudo busca demonstrar a possível correlação entre falta de controle de 

qualidade do concreto utilizado e manifestações patológicas que de forma direta afetam 

as alvenarias e revestimentos. Evitar esses problemas pode ser de suma importância para 

poupar gastos futuros em questões pós obra e garantir o lucro das construtoras tendo em 

vista o cenário atual comentado anteriormente. 

1.3 OBJETIVOS 

Foram definidos os seguintes objetivos para este trabalho. 

1.3.1 Objetivo Geral 

 Levantar falhas relativas ao controle de qualidade na etapa de recebimento do concreto 

usinado nos canteiros de obra. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Correlacionar os critérios mínimos necessários para o correto recebimento do concreto 

usinado com as normas técnicas pertinentes; 

 Identificar indicadores de qualidade do concreto em obra para a etapa do recebimento; 

 Apontar as possíveis consequências devido à verificação incorreta do controle no 

recebimento de concreto em obra. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO  

Este trabalho está dividido em cinco capítulos como resumidos a seguir. 

 CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é discutida a importância desta pesquisa e é apresentada uma visão geral 

sobre o estudo realizado. Além disso, especifica os objetivos e delimitações do trabalho. 

 CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O embasamento teórico para o desenvolvimento da pesquisa normalmente é necessário 

para que neste contexto a pesquisa se desenvolva e que conclusões tenham um fundamento. 

Nesta segunda parte o trabalho ganha um conteúdo normativo forte além de outros estudos nas 

áreas de logística e qualidade nos serviços de concretagem, focando sempre a etapa de 

recebimento. 

 CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

O capítulo 3 apresenta os métodos utilizados para coleta de dados que são importantes 

para comprovar hipóteses. Aqui é exibido o processo de obtenção de dados desde o 

delineamento da pesquisa, os levantamentos dos casos analisados, construção e aplicação de 

check list. 

 CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O capítulo 4 se apresenta em divisões dos casos observados além de apresentação de 

dados de assistência técnica. Após um levantamento dos dados obtidos foram feitas discussões 

fundamentadas na revisão bibliográfica levantada. 
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 CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No último capítulo se encontram as conclusões a respeito da pesquisa realizada, 

dificuldades encontradas além de sugestões para trabalhos futuros. 

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Os resultados da pesquisa dizem respeito a características particulares dos casos 

estudados. Ressalta-se que este estudo deteve-se a 4 casos previamente escolhidos de modo que 

suas tipologias estruturais fossem diferentes além de um caso de concretagem de fundação. O 

levantamento de dados reflete uma realidade local de cada uma das 3 empresas construtoras 

envolvidas. 

Já os dados provindos das assistências técnicas compreendem a um período entre os 

anos de 2008 e 2011 obtidos de dissertações de mestrado de Silva (2012) e Cupertino (2013) 

apresentados ao Programa de Pós-graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil da 

Universidade Federal de Goiás. Eles foram utilizados para embasar as possíveis manifestações 

patológicas que decorrem de um controle incorreto de recebimento do concreto em obra. Estes 

dados não são referentes aos casos pesquisados porém refletem consequências das causas 

análogas. 
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capitulo tem por finalidade apresentar a revisão teórica do planejamento preliminar 

para controle e recebimento do concreto, bem como o transporte, o recebimento e o controle do 

concreto, os materiais que o compõe e manifestações patológicas recorrentes em edificações. 

2.1 PLANEJAMENTOS PRELIMINARES PARA CONTROLE E 

RECEBIMENTO DO CONCRETO  

Para obter o resultado almejado nos quesitos resistência, durabilidade e 

desempenho em obras civis, é indispensável o planejamento. Não seria diferente para o 

controle do recebimento do concreto, que segundo publicação de Vaquero (2013), inicia-

se com o planejamento, a partir da escolha de uma concreteira experiente, com localização 

adequada visando minimizar transtornos com deslocamento e não utilizar concreto de duas 

ou mais empresas na mesma obra. 

Ainda de acordo com Vaquero (2013), é recomendável a especificação correta do 

concreto pelo projetista, que deve estabelecer idades de controle e os seus limites de 

resistência aceitáveis, parâmetros utilizados em projeto como classe de agressividade 

ambiental, fator água cimento, classe do concreto e consumo mínimo de cimento, além de 

outros como dimensões máximas de agregados, módulo de elasticidade e cobrimento 

mínimo de armadura. 

São também recomendáveis o cuidado com a trabalhabilidade do concreto e seu 

ajuste quando houver necessidade de repor a água perdida por evaporação durante o 

transporte, conforme a NBR 7212 (ABNT, 2012).  

É necessária a rastreabilidade dos locais de aplicação do concreto com a devida 

amostragem, em caso de divergência de resultados entre tecnologista do laboratório 

contratado e da concreteira, devem ser informados imediatamente o projetista e a 

concreteira. 

A responsabilidade pelo transporte da central até a obra, geralmente, é do fornecedor. 

Os procedimentos a serem seguidos são regulamentados por norma, a NBR 7212 (ABNT, 
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2012), que prescreve a execução de concreto dosado em central, trazendo orientações para as 

operações de armazenamento dos componentes do concreto, dosagem e mistura, transporte até 

a obra e, no recebimento, execução do controle da qualidade. 

O recebimento do concreto já é responsabilidade do construtor. Após conferir as 

características do material, ele deve fazer sua aceitação ou a rejeição. Dentro do canteiro, o 

correto planejamento do transporte de concreto do caminhão betoneira até o local de aplicação, 

além de reduzir o tempo do processo, pode evitar alterações na composição do material. 

2.2 TRANSPORTE DO CONCRETO 

O transporte do concreto da central de dosagem até a obra é de responsabilidade da 

concreteira, que deve seguir os procedimento estabelecidos no item 4.5 da NBR 7212 (ABNT, 

2012). 

Uma das orientações da NBR 7212 (ABNT, 2012), estabelece o tempo máximo 

entre o momento da primeira adição da água e a entrega do concreto. Este tempo deve 

variar entre 40 minutos para veículos não dotados de agitação e 90 minutos para veículos como 

caminhões betoneira, tempo este fixado de forma que o adensamento não ocorra após o 

início da pega do concreto lançado e das camadas de concreto posteriormente adensadas .  

Para o transporte do concreto dentro da obra a PINI (2006), apresenta três formas de 

realizá-lo, com jerica, grua e por meio de bomba.   

 Para o transporte com jerica o projeto do canteiro deve prever o mínimo possível de 

transporte horizontal, sendo a regularidade do piso um fator fundamental, como 

apresentado em (1) na Figura 2.1. 

o O transporte horizontal é recomendado que se limite a 60 m. 

o Utilizar carrinhos ou jericas de rodas com pneumáticos (evitar vibração intensa). 

o Preparar rampas de acesso às fôrmas com declividades suaves. 

o Iniciar a concretagem pelas regiões mais distantes do local de recebimento do 

concreto.  

 Usando grua (2) na Figura 2.1 é ideal que se utilize dois silos, que enquanto um está 

concretando o outro é carregado com concreto. 
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Figura 2.1 - Transporte de concreto: (1) com jerica; (2) com grua (Fonte: PINI, 2006) 

 

 A Figura 2.2 apresenta o transporte por meio de bomba o caminhão-lança deve manter 

distância segura de fios energizados e o solo deve ser firme para que suporte os 

fixadores. 

Figura 2.2 - Transporte através de caminhão-lança (Fonte: PINI, 2006) 

 

 

Essas medidas são necessárias tendo em vista que qualquer problema durante a 
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concretagem, principalmente os que inviabilizem ou atrasem o lançamento pode gerar 

problemas no controle e recebimento do concreto. 

Conforme a NBR 7212 (ABNT, 2012) o período de tempo compreendido entre a 

primeira adição de água e o adensamento – portanto abrangendo o transporte da concreteira e 

o transporte em obra – deve ser inferior a 60 minutos para veículos não dotados de equipamento 

de agitação e de 150 minutos para veículos com equipamentos de agitação (Figura 2.3). A 

norma deixa claro que nos caso de transporte realizado com caminhão betoneira e que o 

adensamento do concreto é feito decorridos 150 minutos da primeira adição de água, a empresa 

prestadora de serviço de concretagem é eximida de responsabilidade do concreto aplicado. 

Figura 2.3 - Tempo no transporte de concreto (Fonte: PINI, 2006) 

 

2.3 MATERIAIS  

Segundo Jobim (2002), os materiais e componentes se apresentam no mercado na 

forma de diversos produtos, tais como: areia e brita (materiais naturais) e cimento e 

aditivos (materiais industrializados). 

É preciso identificar quais materiais e componentes que podem afetar a 

qualidade da edificação, documentando o critério de decisão sobre a seleção de 

fornecedores e considerando confiabilidade, capacidade de fornecimento, 

recursos necessários, tempo de entrega, preço, existência de sistema da 

qualidade, experiência anterior e reputação. (FILHO, 2002, p. 21) 

De acordo com a NBR 7211 (ABNT, 2005), o agregado miúdo pode ser definido como 
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areia de origem natural ou resultado de britamento de rochas estáveis, cujos grãos passam pela 

peneira ABNT 4,8mm e ficam retidos na peneira ABNT 0,075mm. São materiais geralmente 

retirados de ambientes como praias, canais de rios e aterros. A qualidade destes materiais sofre 

principal influência das rochas fontes. Esta característica implica na necessidade da realização 

periódica de ensaios de forma a definir a qualidade do material. 

Os agregados graúdos são pedregulhos ou britas provenientes de rochas estáveis, cujos 

grãos passam por uma peneira de malha quadrada com abertura de 152mm e ficam retidos na 

peneira ABNT 4,8mm. A extração concentra-se principalmente em pedreiras de rochas 

graníticas, basálticas e riolíticas.   

O cimento Portland é um aglomerante hidráulico obtido a partir da moagem de clínquer 

Portland em conjunto com gesso (3% a 5%) e adições de escorias siderúrgicas granuladas, 

pozolanas ou “filler” calcário. Existem diversos tipos de cimento Portland, segundo sua 

composição, que é definido pela porcentagem de clínquer, gesso e adições (escória e 

pozolanas). Há, ainda, os cimentos Portland especiais, que possuem características específicas 

relativas a sua composição. 

Em relação ao cimento, insumo mais nobre da mistura, as fábricas vêm investindo em 

sua evolução tecnológica, seja para atender desafios técnicos propostos pelos calculistas seja 

para obter ganhos de produtividade. 

2.4 RECEBIMENTO DO CONCRETO  

Segundo NBR 12655 (ABNT, 2006) que trata sobre procedimentos de preparo, 

controle e recebimento de estruturas de concreto, dispõe inicialmente que se tratando de 

concreto preparado por empresa de serviço de concretagem a responsabilidade pelo 

preparo e pela qualidade inclusive as constantes na NBR 7122 (ABNT, 2012) é da 

concreteira. Os documentos relativos a análises, ensaios, dosagens, resultados bem como 

o mapeamento do concreto na obra, devem ser arquivadas pela usina e na obra por seu 

responsável técnico. Estes documentos poderão ser alvo de análise a fim de identificar 

inconstâncias com outras etapas do processo de planejamento do início da etapa de 

concretagem. 
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A parte mais importante da NBR 12655 (ABNT, 2006) que fundamenta a 

importância deste estudo, inclusive indicando a responsabilidade civil, é o item 4.3 e os 

subitens transcritos: 

a) atendimento a todos os requisitos de projeto, inclusive quanto à escolha dos 

materiais a serem empregados; 

b) aceitação do concreto. 

Para aceitação a referida norma entende quatro tipos de definições de 

responsabilidades: 

 Aceitação do concreto: Exame sistemático do concreto, de acordo com esta norma, 

de modo a verificar se atende às especificações. 

 Aceitação do concreto fresco: Verificação da conformidade das propriedades 

especificadas para o estado fresco, efetuada durante a descarga da betoneira. 

 Aceitação definitiva do concreto: Verificação do atendimento a todos os requisitos 

especificados para o concreto. 

 Recebimento do concreto: Verificação do cumprimento desta norma, através da 

análise e aprovação da documentação correspondente, no que diz respeito às etapas 

de preparo do concreto e sua aceitação. 

A NBR 12655 (ABNT, 2006) apresenta diversos fatores importantes que influem 

na qualidade do elemento produzido, tais como qualidade de cada material de construção 

a ser utilizado no concreto, estocagem destes materiais, medidas, mistura, entre outros. 

Porém o engenheiro responsável técnico da empresa concreteira que deve ter o cuidado 

nessas particularidades. 

Entretanto os procedimentos de aceitação não são feitos à revelia. A NBR 12655 

(ABNT, 2006) estabelece os seguintes ensaios para controle de qualidade: ensaio de 

consistência (Figura 2.4), ensaios de resistência à compressão e de módulo de elasticidade. 

E termina de forma enfática: “O concreto deve ser recebido desde que atendidas todas as 

condições estabelecidas nesta norma”. 
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Figura 2.4 - Ensaio de consistência (Slump Test) (Fonte: autores, Nov/2013) 

 

Corroborando com o exposto, a NBR 15575 (ABNT, 2013), estabelece requisitos 

mínimos de desempenho que devem ser atendidos durante a vida útil de projeto, sob as 

diversas condições de exposição (ação do peso próprio, sobrecargas de utilização, atuações do 

vento e outros), que são: 

a) não ruir ou perder a estabilidade de nenhuma de suas partes; 

b) prover segurança aos usuários sob ação de impactos, choques, vibrações e outras 

solicitações decorrentes da utilização normal da edificação, previsíveis na época do projeto; 

c) não provocar sensação de insegurança aos usuários pelas deformações de quaisquer 

elementos da edificação, admitindo-se tal exigência atendida caso as deformações se 

mantenham dentro dos limites estabelecidos nesta norma; 

d) não repercutir em estados inaceitáveis de fissuração de vedação e acabamentos; 

e) não prejudicar a manobra normal de partes móveis, como portas e janelas, nem 

repercutir no funcionamento normal das instalações em face das deformações dos elementos 

estruturais; 
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f) cumprir as disposições das ABNT NBR 5629, ABNT NBR 11682 e ABNT NBR 

6122 relativamente às interações com o solo e com o entorno da edificação. 

2.5 CONTROLE DO CONCRETO 

De acordo com Helene (1980), o controle de características do concreto das estruturas 

de edificações é parte inerente da construção sendo indispensável a sua permanente avaliação. 

Avaliar se o que está sendo produzido corresponde ao que foi adotado previamente por ocasião 

do dimensionamento da estrutura faz pare da própria concepção do processo construtivo. 

Para haver o controle das propriedades do concreto, inicialmente devem ser prescritas 

em projeto por profissional habilitado conforme preconiza a NBR 12655 (ABNT, 2006), sendo 

descritas a seguir algumas propriedades e a importância de seu controle. 

 Resistência característica do concreto à compressão – é considerada por Helene (1980) 

a propriedade que melhor qualifica o concreto, sendo seu controle imprescindível e 

ligado diretamente à segurança da estrutura; 

 Consistência ou trabalhabilidade – deve atender as características da obra a ser 

executada, podendo em caso de incoerência entre a consistência solicitada e a fornecida, 

ocorrer segregação do concreto, ninhos de concretagem - que pode acarretar sérios 

prejuízos à estrutura - até a inviabilidade da execução da concretagem; 

 Relação água cimento – deve atender valores determinados em projeto, sendo essa 

reação o principal fator de definição da resistência à compressão do concreto. Podendo 

estender este controle à relação água volume de concreto, que contribui para maior ou 

menor porosidade, consequentemente a ocorrência de permeabilidade da água na 

estrutura de concreto. 

 Módulo de elasticidade – deve ser definida em projeto e controlada no recebimento e 

aceitação do concreto, devendo a estrutura atender a NBR 6118 (ABNT, 2007), no que 

tangue ao estado limite de serviço e a NBR15575 (ABNT, 2013) quanto a deformações 

plásticas excessivas. 

 Dimensão máxima característica dos agregados – definidos em projetos e controlados 

no recebimento do concreto, com objetivo de atender as características dos elementos 

estruturais e evitar ninhos de concretagem ou segregação da argamassa do concreto e o 

agregado graúdo. 
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2.6 MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

Algumas características como resistência e principalmente a durabilidade de uma 

estrutura depende muito de cuidados que devem ser tomados do projeto à utilização.  

As manifestações patológicas que acometem os edifícios podem ocorrer por 

diversos fatores diferentes. Este fenômeno pode ter origem desde o projeto da edificação, 

execução da obra, materiais utilizados, uso inadequado do edifício, até a falta de 

manutenção. 

Segundo Garcia e Liborio (1998), as manifestações patológicas em estruturas, 

geralmente não tem uma só causa, mas sim uma participação de vários fatores, sendo comum 

encontrar estruturas de edifício que possui um erro construtivo ou de concepção e que não 

acarreta danos importantes, por outro lado é possível que uma estrutura estar fortemente 

comprometida devido ao acúmulo de diversos pequenos erros. 

Uma das causas citadas por Silva (2012), compreendem manifestações patológicas que 

ocorrem pela falta de controle dos serviços, omissão de algumas especificações que constem 

em projeto e falta de cumprimento das normas técnicas. 

Problemas como corrosão de armadura, carbonatação, deformabilidade excessiva da 

estrutura, excesso de permeabilidade, lixiviação, são alguns problemas que podem surgir nas 

estruturas e que segundo Bastos (2011), quase sempre significam transtornos e aborrecimentos 

aos proprietários e/ou usuários da edificação, geram elevados custos de reparo para os 

construtores, que retornam à obra após a entrega, com operários deslocados de outros serviços.  

A deformabilidade excessiva dos elementos estruturais é um dos fatores que geram 

manifestações patológicas. Segundo Silva (2012), a deformabilidade está ligada a várias 

características, entre elas as propriedades mecânicas do concreto que tem como principais 

fatores o módulo de elasticidade secante e a resistência à tração.  

Para se evitar alguns tipos de erros na execução de estruturas de concreto armado, de 

acordo com Garcia e Liborio (1998), todos os participantes dessa fase, do operador de vibrador 

ao engenheiro responsável, devem saber exatamente como executar seus serviços. A falha de 

uma dessas pessoas por qualquer motivo, pode causar graves erros e grandes prejuízos.  
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO MÉTODO DE PESQUISA 

A pesquisa consiste em um estudo de caso múltiplo de caráter exploratório. 

O método de pesquisa abrangeu as etapas demonstradas na Figura 3.1. 

Figura 3.1 - Fluxograma metodológico da pesquisa 

 

Quanto aos critérios para escolha dos casos, foram consideradas construtoras que atuam 

na cidade de Goiânia e que possuem sistema de gestão certificado pelo PBQP-h e/ou ISO 9001 

pois pressupõe-se que possuam maior controle de qualidade em seus processos. Também foram 

consideradas as obras em fase de execução dos serviços de concretagem, sendo eles na 

infraestrutura ou na estrutura, preferencialmente para edificações multipavimentos. Tornou-se 

imprescindível a disponibilização e aceitação para a pesquisa por parte das empresas 

selecionadas. 

Os casos selecionados foram visitados em novembro de 2013 e estão divididos de 

acordo com a Figura 3.2. 



28 
Controle e qualidade no recebimento do concreto dosado em central 

F. H. B. VAZ, G. M. ARANTES  

 

 

Figura 3.2 - Casos selecionados 

 

 No caso B o recebimento de concreto verificado era destinado às lajes que são maciças 

de concreto armado. 

3.2 INSTRUMENTAÇÃO DA COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

O checklist para coleta dos dados foi composto por itens considerados importantes 

retirados de bibliografias, referências normativas da International Organization for 

Standardization (ISO) e Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), além de 

entrevistas feitas com especialistas da área de concreto, bem como técnicos de laboratórios de 

ensaios para concretos. 

O checklist foi construído em 4 (quatro) grupos de questões, sendo que estes se referem 

quanto ao projeto, quanto a responsabilidade da concreteira, quanto a responsabilidade do 

responsável pela obra e quanto aos ensaios e ações de controle. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Internacional_para_Padroniza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Internacional_para_Padroniza%C3%A7%C3%A3o
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 Ficha #    CHECK LIST - CONTROLE DA QUALIDADE NO 
RECEBIMENTO EM OBRA DO CONCRETO 

USINADO 

Responsável pelo check list 

Data:      

           

 Obra/Construtora:               

 Concreteira:               

 Número do caminhão:               

 Especificação do concreto:               

           

           

       SIM NÃO Não se aplica Observações 

1 Caminhão foi aceito? Se não, por que?         

               

2 Quanto ao projeto:      SIM NÃO Não se aplica Observações 

2.1 O projeto contempla fck?         

2.2 Contempla o valor do abatimento do tronco de cone (Slump Test)?         

2.3 Contém o fcj de desforma?         

2.4 O projeto contém especificada a relação água/cimento?         

2.5 O projeto contém especificado Módulo de Elasticidade?         

2.6 Contém Módulo de Elasticidade minimo na idade de desforma?         

2.7 Contém a dimensão máxima característica dos agregados?         

2.8 Contém valor do cobrimento mínimo da armadura?         

2.9 Contém limites de fissuração?         

2.10 Contém a classe de agressividade considerada no cálculo?         

2.11 Contém requisitos de durabilidade da estrutura durante sua vida útil?         

2.12 A especificação à concreteira corresponde ao definido em projeto?         

2.13 Caso em 2.12 seja não, o projetista foi contactado?         
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3 Quanto às responsabilidades da concreteira:    SIM NÃO Não se aplica Observações 

3.1 O caminhão chegou no prazo requisitado?         

3.2 Existe a nota fiscal do concreto entregue?         

3.3 O caminhão realmente é da obra? (Ver nota fiscal)         

3.4 O concreto está de acordo com o solicitado? (Ver nota fiscal)         

 
4 Quanto às responsabilidades do responsável pela obra:   SIM NÃO Não se aplica Observações 

4.1 
Quem recebeu o caminhão foi engenheiro ou pessoa devidamente 

capacitada?         

4.2 Contempla o valor do abatimento do tronco de cone (Slump Test)?         

4.3 Contém a dimensão máxima característica dos agregados?         

4.4 Os requisitos solicitados à concreteira corresponde aos do projeto?         

4.5 A nota fiscal foi conferida?         

               

5 Quanto aos ensaios e ações de controle:    SIM NÃO Não se aplica Observações 

5.1 Foi feito ensaio de abatimento (slump test)?         

5.2 O abatimento está dentro do especificado?         

5.3 
Foram retirados os corpos de prova para o ensaio de resistência à 

compressão?         

5.4 O procedimento está de acordo com o previsto na NBR 12655 (2006)?         

5.5 
Foram retirados corpos de prova para ensaio do módulo de 

elasticidade?         

5.6 Existe rastreabilidade do concreto?         
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Em relação aos dados constantes nos projetos foram verificados os seguintes requisitos: 

especificação quanto à resistência característica do concreto à compressão (fck), à consistência 

por meio do teste de abatimento do tronco de cone (slump test), da razão entre quantidade de 

água e cimento (a/c), quanto ao módulo de elasticidade, dimensão máxima característica dos 

agregados, cobrimento mínimo de armaduras, limites de fissuração e outros requisitos de 

durabilidade e desempenho como: estabilidade, resistência estrutural, estado limite último e 

estado limite de serviço. 

Na questão das responsabilidades da concreteira foram observadas nas notas fiscais se 

o concreto era o solicitado e se pertencia àquela obra, sendo também verificados os prazos de 

chegada e de concretagem. 

Em referência às responsabilidades do responsável pela obra, foi verificada a 

qualificação da pessoa que recebeu o caminhão betoneira e se a nota fiscal foi conferida. E 

também se os serviços preliminares à concretagem estavam concluídos no momento do 

recebimento. 

Em relação aos ensaios e ações de controle, foram analisados se os ensaios necessários 

foram realizados e se eles atenderam ao que foi solicitado à concreteira. Além disso foi 

verificado se há rastreabilidade do concreto aplicado. 

A análise documental consistiu na avaliação de projetos, cronogramas de obra, registros 

a respeito do recebimento do concreto, notas fiscais do concreto entregue e resultados 

laboratoriais.  

Foram realizados no decorrer das visitas in loco registros fotográficos de fatos 

relevantes à discussão do que foi sugerido do como mínimo aceitável para garantir a qualidade 

do concreto usinado. 

Foram discutidos cada grupo de itens do check list analisando as conformidades e 

correlacionando os itens encontrados em desacordo com possíveis consequências.  
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CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este capítulo trata de resultados e discussões obtidos durante a pesquisa. Procurou-se 

observar o processo de recebimento do concreto em 4 casos na cidade de Goiânia além de obter 

dados provenientes de assistência técnica devido manifestações patológicas.  

4.1 ESTUDO DE CASO 1 – EMPREENDIMENTO A 

O empreendimento A (Figura 4.1), situado na avenida Deputado Jamel Cecílio no bairro 

Jardim Goiás em Goiânia, conta com duas torres sendo uma residencial e outra comercial. Este 

empreendimento está sendo executado pela empresa A, com sede na mesma cidade. 

Figura 4.1 - Empreendimento A (Fonte: Site da empresa A) 

 

Uma das torres conta com 28 pavimentos sendo 21 deles, tipo. Cada um desses 

pavimentos tipo conta com apartamentos de alto padrão de acabamento, tendo os menores deles 



33 
Controle e qualidade no recebimento do concreto dosado em central 

 

F. H. B. VAZ, G. M. ARANTES  

38 metros quadrados (Figura 4.2). Mas também conta com apartamentos maiores inclusive com 

escritório. Todos possuem apenas 1 quarto cada. 

Figura 4.2 - Planta Tipo Residencial de 38m² (Fonte: Site da empresa A) 

 

A outra edificação conta com 37 andares, ambas em um terreno de cerca de 9 mil metros 

quadrados. Esta parte comercial conta com duas plantas básicas, a tipo Corporate e a tipo Office 

(Figura 4.3). 

Figura 4.3 - Planta tipo Office, Empresa A (Fonte: Site da empresa A) 

 

A tipologia estrutural adotada é a de concreto armado convencional, com pilares e vigas, 

e alvenaria de vedação feita com bloco cerâmico (Figura 4.4). A laje é do tipo nervurada. 



34 
Controle e qualidade no recebimento do concreto dosado em central 

 

F. H. B. VAZ, G. M. ARANTES  

Figura 4.4 - Torre comercial do caso A, em obras (Fonte: autores, nov/2013) 

 

A empresa que presta serviços de concretagem, nos dias de maior volume de 

concretagem como no caso das lajes, fica exclusivamente servindo a obra. A concreteira fornece 

também o serviço de bombeamento de concreto à obra. Os serviços de controle tecnológico do 

concreto ficam a cargo da empresa Laboratório Carlos Campos. 

Como pode ser notado na Figura 4.5, o caminhão betoneira tem acesso ao terreno pela 

rua 52 (vista ao fundo que é paralela à avenida Deputado Jamel Cecílio) e se prepara ao 

bombeamento em um acesso criado entre os edifícios e a central de armação. Não foram 

verificadas interferências ou alguma dificuldade no acesso. 

Figura 4.5 - Início de concretagem no empreendimento A (Fonte: autores, nov/2013) 

 

O início do bombeamento se dá com a permissão do responsável pela concretagem 

através de rádio e a conferência de nota fiscal pelo responsável pelo recebimento do concreto, 

neste caso desempenhado por um servente treinado por estagiário de engenharia da empresa. 
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Por volta da primeira metade do volume de concreto no balão do caminhão betoneira, 

um servente da construtora através de uma pá e com ajuda de um carrinho de mão retira uma 

amostra do concreto, conforme retratado na Figura 4.6 a seguir. 

Figura 4.6 - Retirada de amostra do concreto usinado, empreendimento A (Fonte: autores, nov/2013) 

 

Com a amostra de concreto retirada aleatoriamente, tanto a concreteira quanto o 

colaborador da empresa Laboratório Carlos Campos procedem com as moldagens dos corpos 

de prova. A execução do teste de consistência é realizado pelo colaborador do laboratório antes 

de qualquer outra moldagem. 

O teste de consistência pelo abatimento do tronco de cone ou conhecido também como 

Slump Test é realizado primeiramente (Figura 4.7), com procedimento segundo o que sugere a 

NBR NM 67 (ABNT, 1998). Conforme ilustrado na Figura 4.8 foi feita a conferência da 

diferença ocasionada pelo abatimento. O valor encontrado foi de 14 centímetros neste caso 

(estipulado 12 mais ou menos 2). 
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Figura 4.7 - Slump Test, obra A (Fonte: autores, 

nov/2013) 

 

 

Figura 4.8 - Verificação de abatimento, obra A 

(Fonte: autores, nov/2013) 

 

Quanto às moldagens dos corpos de prova, foi feito um revestimento com areia sobre o 

solo natural a fim de proteger e manter a integridade dos corpos de prova (Figura 4.9). As 

moldagens foram feitas segundo procedimentos sugeridos pela NBR 5738 (ABNT, 2003). 

Figura 4.9 - Moldagem de corpos de prova no empreendimento A (Fonte: autores, nov/2013) 

  

Foram coletados dados referentes a projetos e memoriais no que tange à especificação 

do concreto. Na Figura 4.10, do projeto estrutural, é possível notar diversas informações tidas 

como necessárias por parte do engenheiro projetista. Vale ressaltar que foram especificados 
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resistência característica à compressão (fck), fator água cimento e módulo de elasticidade 

secante para cada etapa de consolidação da estrutura. 

Figura 4.10 - Especificações de projeto para o concreto, empreendimento A (Fonte: autores, nov/2013) 

 

Um dos ensaios realizados, porém com menor intensidade devido ao seu alto valor e 

tempo para resultado é o de módulo de elasticidade. Na Figura 4.11 é possível observar um 

resultado deste ensaio que foi apresentado dos arquivos da obra. 
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Figura 4.11 - Resultado de ensaio para obtenção do módulo de elasticidade, obra A (Fonte: autores, 

nov/2013) 

 

Paralelamente ao serviço de concretagem, ocorre nessa obra o preenchimento do 

chamado “mapa de concretagem” (planilha) além de um croqui esquemático (Figura 4.12). A 

planilha é um controle dos caminhões que chegam e das características do concreto entregue, 

além de horário de início e término da concretagem. O croqui esquemático serve para manter a 

rastreabilidade do concreto aplicado uma vez que os resultados comprobatórios de suas 

características saem semanas após a aplicação. Ambos são feitos por estagiário de engenharia 

treinado. 
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Figura 4.12 - Croqui esquemático de rastreabilidade de concretagem (Fonte: autores, nov/2013) 

 

4.2 ESTUDO DE CASO 2 – EMPREENDIMENTO B 

Outro empreendimento da empresa A utilizado nessa pesquisa está sendo implantado na 

avenida Lauricio Pedro Ramussem no Bairro Feliz em Goiânia. São 3 torres residenciais cuja 

perspectiva pode ser vista na Figura 4.13. 

Figura 4.13 - Empreendimento B (Fonte: Site da empresa A) 

 

A construtora trata o empreendimento como o primeiro residencial clube do setor. São 

3 torres, cada uma composta de duas juntas e 14 pavimentos, sendo 12 pavimentos tipo 
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totalizando 103 apartamentos por torre, disponíveis com 2 (Figura 4.14) ou 3 quartos. A obra 

fica em uma área de mais de 14.800 metros quadrados. 

Figura 4.14 - Planta Tipo de 2 quartos, empreendimento B (Fonte: Site da empresa A) 

 

O edifício da obra B utiliza da alvenaria estrutural como solução com lajes de concreto 

armado (Figura 4.15). É utilizado bloco de concreto estrutural, o mais utilizado possui 

19x29x14 centímetros com resistência à compressão variando entre 8 e 14 Mpa da empresa 

Goiarte. 
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Figura 4.15 - Obras juntas C/D na obra B (Fonte: autores, nov/2013) 

 

A concreteira é a responsável por fornecer o concreto e o graute para o empreendimento. 

O Laboratório Carlos Campos é responsável pelo controle tecnológico do concreto fornecido. 

O acesso dos caminhões betoneira é dado pela rua L11 e eles se posicionam na zona de 

abrangência da grua, pois a concretagem é realizada içando compartimentos adaptados para 

concretagem, um por um. Na Figura 4.16 é possível ver uma das partes desse processo além 

dos principais envolvidos que são o motorista do caminhão, um servente e um dos encarregados 

de produção. 
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Figura 4.16 - Processo de descarregamento de concreto (Fonte: autores, nov/2013) 

 

O processo de concretagem nessa obra é bastante lento já que o concreto não é 

bombeado mas divide os serviços da grua com outros materiais tais como ferragens e blocos de 

concreto. Sendo assim a amostragem retirada pelo colaborador do laboratório foi feita já logo 

no começo do serviço. 

Como de costume, o teste de consistência pelo abatimento do tronco de cone foi 

realizado primeiro (Figura 4.17) através de moldagem em 3 camadas adensadas com haste 

metálica. O abatimento percebido foi de 12 centímetros estando dentro do especificado em 

projeto. 
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Figura 4.17 - Moldagem do tronco de cone do Slump Test na obra B (Fonte: autores, nov/2013) 

 

Seguindo o padrão do Laboratório Carlos Campos, o terreno natural foi forrado com 

areia e os corpos de prova foram moldados sobre esse tapete formado. Para este caminhão foram 

moldadas 4 amostras como podem ser vistas na Figura 4.18. 

Figura 4.18 - Corpos de prova da obra B (Fonte: autores, nov/2013) 
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4.3 ESTUDO DE CASO 3 – EMPREENDIMENTO C 

O empreendimento C (Figura 4.19) situado na rua 27 esquina com a rua T 50 no Setor 

Marista em Goiânia e conta com uma torre residencial. Este empreendimento está sendo 

construído pela empresa C. 

Figura 4.19 – Empreendimento C (Fonte: Site da empresa B) 

 

A torre é composta por 38 pavimentos sendo 32 deles, tipo e mais mezaninos, garagens, 

e cobertura. São apartamentos de alto padrão de acabamento, com 3 suítes e 149,24 m² o 

apartamento tipo (Figura 4.20) e 3 suítes com 160,31 m² o duplex (Figura 4.21).  
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Figura 4.20 - Planta Tipo de 149,24m², empreendimento C (Fonte: Site da empresa B) 

 

Figura 4.21 - Planta Duplex de 160,31m², empreendimento C (Fonte: Site da empresa B) 

 

A tipologia estrutural adotada é a de concreto armado convencional, com pilares e vigas, 

alvenaria de vedação será realizada com bloco cerâmico (Figura 4.22). A laje é do tipo maciça. 
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Figura 4.22 - Canteiro de obras C (Fonte: autores, nov/2013) 

 

Os serviços de controle tecnológico do concreto ficam a cargo da empresa Laboratório 

Carlos Campos. 

O caminhão betoneira tem acesso ao terreno pela rua 27. Enquanto está na fase de 

fundação (Figura 4.23), os caminhões entram na obra para realizarem as concretagens. Após o 

término da etapa de fundação o concreto será bombeado até o ponto de concretagem. Este 

bombeamento poderá ser realizado pela rua 27 ou pela rua T50, o que for mais conveniente 

para o lançamento do concreto. 

Figura 4.23 - Acesso do caminhão à obra da empresa C (Fonte: autores, nov/2013) 
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O início da concretagem se dá com a verificação das dimensões do tubulão, a permissão 

do responsável pela concretagem (Figura 4.24) e a conferência da nota fiscal pelo responsável 

pelo recebimento do concreto, neste caso desempenhado por um estagiário da empresa. 

Após o início da concretagem, entre um e dois metros cúbicos, um servente da 

construtora através de uma pá e com ajuda de um carrinho de mão retira uma amostra do 

concreto. 

Figura 4.24 - Concretagem de Tubulão (Fonte: autores, nov/2013) 

 

Com a amostra de concreto retirada, a empresa Laboratório Carlos Campos procede com 

as moldagens dos corpos de prova. A execução do teste de consistência é o primeiro a ser 

realizado pelo colaborador do laboratório. O Slump Test ou teste de consistência pelo 

abatimento do tronco de cone nessa obra (Figura 4.25) é realizado conforme a NBR NM 67 

(ABNT, 1998). 
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Figura 4.25 - Slump Test, na obra C (Fonte: autores, nov/2013) 

 

Quanto às moldagens dos corpos de prova, foi feito um revestimento com areia sobre o 

solo natural a fim de proteger e manter a integridade dos corpos de prova (Figura 4.26). As 

moldagens foram feitas segundo procedimentos sugeridos pela NBR 5738 (ABNT, 2003). 

Figura 4.26 - Moldagem de corpos de prova para ensaio de resistência à compressão (Fonte: autores, nov/2013) 
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Os dados referentes a projetos e memoriais quanto à especificação do concreto, foram 

obtidos aplicando check list com o engenheiro da obra. Na Figura 4.27 pode ser vista; nota 

fiscal do concreto, que contém as especificações do concreto fornecido, fck, dimensões do 

agregado graúdo e abatimento de tronco de cone. 

Figura 4.27 - Nota fiscal do concreto, empreendimento C (Fonte: autores, nov/2013) 

 

4.4 ESTUDO DE CASO 4 – EMPREENDIMENTO D 

O empreendimento D (Figura 4.28) está em construção na rua 56 no setor Jardim Goiás 

junto ao parque Flamboyant na cidade de Goiânia. Compreende uma torre única residencial 

com 34 pavimentos além de térreo e mezanino. Em cada um desses pavimentos existem 2 

apartamentos com altíssimo padrão de acabamento, tendo cada um 266,48 metros quadrados de 

área. 
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Figura 4.28 - Empreendimento D (Fonte: Site da empresa C) 

 

Na Figura 4.29 é possível observar a disposição de cada apartamento no edifício sendo 

2 por andar. 

Figura 4.29 - Planta tipo do empreendimento D (Fonte: Site da empresa C) 
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O edifício tem como tipologia estrutural o concreto armado moldado in loco nas lajes, 

vigas e pilares. A alvenaria é de vedação com blocos cerâmicos. Neste caso 4 a empresa que 

presta serviços de concretagem também fica à disposição da obra nos dias de maior volume de 

serviço. O laboratório Carlos Campos é o encarregado pelos ensaios de controle tecnológico do 

concreto oferecido. 

Quanto à logística na chegada dos caminhões betoneiras, o bombeamento do concreto 

acontece da rua 55 que fica paralela à rua 56. Houve uma mudança no local de recebimento, 

segundo o engenheiro da obra, por motivos de reclamações dos vizinhos que antes era feita na 

própria rua 56. Devido ao grande fluxo de veículos na região próxima ao parque, segundo 

reportado pelo engenheiro responsável técnico pela obra, há grande dificuldade no 

estacionamento dos caminhões que chegam à obra além de atrasos e até mesmo caminhões 

betoneiras que chegaram por engano àquela obra. 

Um auxiliar de almoxarifado é o responsável por receber o concreto tendo sido treinado 

para tal fim. Ele verifica basicamente a nota fiscal a fim de saber se o concreto realmente 

pertence à obra e se foi o concreto solicitado. 

Primeiramente é feito o ensaio de consistência que é de suma importância a esse caso 

dada a altura de bombeamento que é grande e os parâmetros especificados devem ser 

rigorosamente respeitados sob pena de ter a bomba danificada e ou falha na chegada de concreto 

na ponta do mangote. Também são realizadas moldagens de corpos de prova para ensaios de 

resistência à compressão, igualmente feitas como nos casos descritos anteriormente. 

Através de uma verificação de projetos estruturais (Figura 4.30) foram verificadas 

ausências de itens tais como valor do abatimento do tronco de cone, fcj de desforma, módulo 

de elasticidade mínimo na desforma, dimensão máxima característica dos agregados, limites de 

fissuração, classe de agressividade ambiental considerada e requisitos de durabilidade como 

consta na NBR 15575-1 (ABNT, 2013), vida útil (VU) e vida útil de projeto (VUP). 
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Figura 4.30 - Especificações do projeto estrutural, obra D (Fonte: autores, nov/2013) 

 

Nessa obra visitada existe também o croqui de rastreabilidade de concretagem. São 

feitos por estagiários, de forma separada, para vigas e lajes (Figura 4.31) e para pilares (Figura 

4.32). Neles são anotados os números de notas fiscais e datas dos serviços de concretagem e o 

processo é verificado e assinado pelo engenheiro responsável. 

Figura 4.31 - Croqui de rastreabilidade de vigas e lajes, obra D (Fonte: autores, nov/2013) 

 



53 
Controle e qualidade no recebimento do concreto dosado em central 

 

F. H. B. VAZ, G. M. ARANTES  

Figura 4.32 - Croqui de rastreabilidade de pilares, obra D (Fonte: autores, nov/2013) 

 

É feito também um memorial em forma de planilha (Figura 4.33) onde são listadas as 

peças concretadas tais como o número de nota fiscal, fornecedor, resistência característica 

especificada e resultados dos testes de controle tecnológico. Cada informação é assinada pelo 

engenheiro responsável pela obra. 

Figura 4.33 - Planilha de controle tecnológico, obra D (Fonte: autores, nov/2013) 
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Foi informado pelo engenheiro da obra que houveram diagnósticos de resistências à 

compressão abaixo do necessário (de projeto). Após consenso com o projetista foi necessário 

executar obras de reforço estrutural em diversos pilares na obra. 

4.5 RESULTADOS DO CHECK LIST 

Ao se aplicar o check list constatou-se que todos os caminhões em todos os casos, no 

momento da pesquisa, foram aceitos. Entretanto foram relatados nos empreendimentos A e D 

que já houve caminhões rejeitados. No caso A a devolução se deu porque o abatimento no 

Slump Test obtido no ensaio foi diferente do solicitado. E no caso D o caminhão não era 

destinado àquela obra. 

4.5.1 Resultados quanto ao projeto 

Todos os projetos examinados contemplavam os valores da resistência característica à 

compressão (fck) e do cobrimento mínimo da armadura, sendo que as especificações feitas às 

concreteiras correspondiam aos projetos. 

Em nenhum dos projetos constavam a resistência característica à compressão na idade 

de desforma (fcj), o módulo de elasticidade mínimo na idade de desforma, a classe de 

agressividade ambiental (CAA) considerada nos cálculos e requisitos de durabilidade da 

estrutura durante a vida útil. 

Dos casos analisados apenas no empreendimento C o projeto apresentava a faixa de 

valores de abatimento do tronco de cone, as dimensões máximas características dos agregados 

e os limites de fissuração. Porém somente nos projetos do referido empreendimento não 

constavam a relação entre água e cimento e o módulo de elasticidade considerado. 

Resumindo, em questões de projeto cerca de 56% dos itens estiveram não conformes 

nos casos pesquisados (Figura 4.34). 
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Figura 4.34 – Gráfico de itens quanto ao projeto, por conformidades 

 

4.5.2 Resultados quanto às responsabilidades da concreteira 

Em todos os casos pesquisados existiam as notas fiscais dos concretos entregues e eles 

estavam de acordo com o solicitado. Nos momentos de coleta dos dados, nenhum caminhão 

chegou equivocadamente nas obras. 

Quanto a questões de logística, nos empreendimento A e D os caminhões betoneira 

chegaram com um período considerável de atraso (mais de 30 minutos). Enquanto isso nos 

demais casos nenhum atraso por parte dos caminhões foram verificados. Mas no 

empreendimento B houve atrasos nos serviços preliminares à concretagem fazendo com que o 

lançamento do concreto fosse protelado. 

Somando-se todas não conformidades dos casos analisados, cerca de 13% dos itens 

estiveram não conformes (Figura 4.35). 

Figura 4.35 - Gráfico de itens quanto às responsabilidades da concreteira, por conformidades 
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4.5.3 Resultados quanto às responsabilidades do responsável pela obra 

Com a coleta de dados, observou-se que em todas as obras os concretos foram 

solicitados apreciando os valores de abatimento do tronco de cone. Os engenheiros executores 

das obras solicitaram o concreto observando as especificações constantes nos projetos. Ainda 

todas notas fiscais foram conferidas. 

Em nenhum dos casos o recebimento do concreto foi realizado pelo proprietário e o 

responsável técnico da obra. O concreto foi recebido por estagiários e outros colaboradores.  

No empreendimento D não foi pedido o concreto indicando a dimensão máxima 

característica dos agregados, ficando essa escolha a cargo da usina de concreto. Nos demais 

casos foi feita essa especificação pelos engenheiros das obras. 

Um quarto do total de itens (check list) de responsabilidades do executor de obra não 

foram atendidos (Figura 4.36). 

Figura 4.36 - Gráfico de itens quanto às responsabilidades do executor de obra, por conformidades 

 

4.5.4 Resultados quanto aos ensaios e ações de controle 

Os ensaios de consistência foram realizados em todas as obras visitadas estando todos 

em conformidade com o que pedido e foram moldados 4 corpos de prova de cada caminhão. 

Todos esses procedimentos foram realizados em conformidade com a NBR 12655 (ABNT, 

2006). 
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Apenas no empreendimento A foram retiradas amostras para ensaios de verificação do 

módulo de elasticidade. E apenas no empreendimento B não existe nenhum mecanismo de 

rastreabilidade de concretagem. 

Por fim foram contabilizados 17% de itens do check list não conformes nas questões 

relacionadas aos ensaios e ações de controle no recebimento do concreto (Figura 4.37). 

Figura 4.37 - Gráfico de itens quanto aos ensaios e ações de controle, por conformidade 

 

4.5.5 Resultados de pesquisa de assistência técnica  

De acordo com Cupertino (2013), o processo construtivo das edificações envolve a fase 

de planejamento, de projeto, período executivo e uso da edificação, sendo que na última 

geralmente são identificados as manifestações patológicas. Porém, a maior parte dos problemas 

tem origem nas fases de projeto e execução da obra. 

Uma das maneiras que podem ser constatadas manifestações patológicas em edifícios 

são as análises dos registros de assistência técnica realizadas pelas empresas construtoras dos 

empreendimentos. Segundo Silva (2013) a provável causa de grande incidência de 

manifestações patológicas como trincas e fissuras nos últimos e nos primeiros andares das 

edificações é a excessiva movimentação estruturas (Figura 4.38). 
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Figura 4.38 - Frequência média de fissuras e trincas em revestimentos de paredes nos três primeiros e três 

últimos pavimentos, envolvendo cinco empreendimentos estudados por Silva (2013) 

 

Silva (2013) conclui que as trincas e fissuras são manifestações patológicas comuns nas 

construções e ainda que não tragam graves problemas às edificações, são cada vez mais 

frequentes as reclamações dos usuários. E que 47% dessas manifestações estão localizadas nos 

últimos pavimentos e 22% nos primeiros pavimentos, tendo como causa provável as 

movimentações estruturais. 

A NBR 6118 (ABNT, 2007) esclarece a necessidade de controle de fissuração quanto a 

acessibilidade sensorial, sendo que as fissuras passam a causar desconforto psicológico aos 

usuários, embora não representem perda de segurança da estrutura. 
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4.6 DISCUSSÕES 

4.6.1 Quanto às responsabilidades do projetista 

Considerando a importância da resistência do concreto na estrutura com objetivo de 

atender a requisitos de estado de limites últimos (ELU) e a necessidade de cobrimento de 

armadura visando a durabilidade e o desempenho da edificação, foi possível verificar que estes 

fatores básicos de projeto por serem mais difundidos entre os projetistas estão sendo atendidos 

em todos os casos pesquisados. 

Enquanto outros fatores como relação água cimento e módulo de elasticidade que 

mesmo influenciando de forma direta na resistência e deformabilidade respectivamente ainda 

não estão sendo atendidos de forma plena em todos os projetos.  

Ainda que a relação água cimento possa não reduzir a resistência do concreto ao utilizar 

aditivos, há a possibilidade de aumento excessivo da porosidade sendo porta de entrada para 

diversos agentes agressivos tais como: substâncias a base de sulfatos, cloretos, carbonatos e 

umidade, que entrando em contato com a armadura gera a despassivação e posterior corrosão.  

O módulo de elasticidade da estrutura tem ligação direta em diversas manifestações 

patológicas das alvenarias e revestimentos devido sua influência nas deformações da estrutura 

(teoria da elasticidade) podendo gerar fissuras em toda edificação (Figura 4.39), contrariando 

orientações da norma de desempenho NBR 15575 (ABNT, 2013). 

Figura 4.39 - Representação das deformações (Fonte: Metalica.com) 
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Uma etapa importante no processo de maturação do concreto é a retirada do 

cimbramento para que ela ocorra é necessário o conhecimento da resistência do concreto na 

idade de desforma e o módulo de elasticidade mínimo também nesta idade. Isso se deve a baixa 

resistência do concreto e do módulo de elasticidade nas primeira idades e a retirada das formas 

antes de atingir o limite mínimo necessário, pode gerar desde um quadro de fissuração até a 

ruptura da edificação. Apesar disso e das orientações da norma NBR 12655 (ABNT, 2006), na 

maioria dos casos analisados não ocorreram essas indicações. 

Uma classificação utilizada no processo de cálculo estrutural para obter parâmetros de 

durabilidade (relação água cimento máximo, cobrimento de armadura e resistência mínimos) é 

a classe de agressividade ambiental (CAA). A norma NBR 12655 (ABNT, 2006) orienta a 

mostrar esses dados utilizados em projetos. 

Houve também a falta de especificação da faixa de valores do abatimento do tronco de 

cone, possivelmente devido ao projetista acreditar que esta especificação esteja ligada à 

trabalhabilidade, ou seja, a questões executivas. Entretanto a composição do concreto 

possivelmente pode ser alterada. 

Afim de evitar segregações entre os materiais componentes do concreto devido à grande 

densidade de armaduras que ocorre em alguns elementos estruturais é importante indicar a 

máxima dimensão característica dos agregados graúdos utilizados. Porém essa informação foi 

observada em apenas um dos quatro casos pesquisados, o que remete à preocupação quanto à 

forma que é definida esta característica. 

O estado limite de serviço (ELS) está intimamente ligado a norma de desempenho NBR 

15575 (ABNT, 2013) que trata dos limites de fissuração aceitáveis. Ultrapassar esses limites 

pode, portanto, gerar desconfortos aos usuários até servir de acesso a agentes agressivos à 

estrutura. 

4.6.2 Quanto às responsabilidades da concreteira 

Por meio da nota fiscal, documento legal comprobatório de entrega do concreto pela 

empresa concreteira, é possível visualizar aspectos importantes como: origem e destino, 

horários de saída e chegada e características do produto solicitado. A NBR 12655 (ABNT, 

2006) preconiza que este documento bem como os relatórios de ensaio devem permanecer em 
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obra durante a execução e arquivado pelo período legalmente definido. Por serem alvos de 

fiscalização frequente, estes itens vem sendo observados nas empresas pesquisadas. 

Com as notas ficais foi possível constatar que em metade das obras visitadas (casos B e 

C) os caminhões chegaram com grande atraso. Isto pode acarretar prejuízos nos cronogramas e 

problemas na execução da concretagem como lançamento após o início de pega. 

4.6.3 Quanto às responsabilidades do executor de obra 

Uma situação recorrente nas obras é a delegação da função de recebimento do concreto. 

Em todos os casos o recebimento do concreto foi realizado por pessoa diversa a definida em 

norma para esta função (proprietário e o responsável técnico da obra). São eles normalmente 

auxiliares de almoxarifado, serventes e estagiários, pessoas que não possuem qualificação para 

tal atividade. Entretanto houve a conferência das notas fiscais no ato da entrega do concreto. 

O item 4.3 da NBR 12655 (ABNT, 2006) expressa a responsabilidade do engenheiro 

em solicitar a consistência do concreto, a dimensão máxima do agregado e todos os demais 

requisitos de projeto à usina de concreto. Somente no caso D o engenheiro não solicita o 

concreto definindo a dimensão máxima do agregado, ficando esta escolha a cargo da 

concreteira. 

4.6.4 Quanto aos ensaios e ações de controle 

A empresa contratada para realizar os ensaios seguiu as normas NBR 5738 (ABNT, 

2003) nas moldagens dos corpos de prova para os ensaios de resistência à compressão e NBR 

NM 67 (ABNT, 1998) nos ensaios de consistência. Os valores obtidos nos ensaios de 

consistência ficaram dentro da faixa solicitada pelo responsável técnico da obra. 

Quanto ao ensaio para obtenção do módulo de elasticidade por não ser citado nos 

métodos de verificação da NBR 12655 (ABNT, 2006) é pouco realizado pelas empresas 

construtoras. A falta desta informação pode acarretar decisões equivocadas do engenheiro 

responsável pela execução da obra, quanto a retirada do cimbramento e principalmente gerar 

deformações excessivas na estrutura. Apenas no caso A foram moldados corpos de prova para 

este ensaio. 
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Um mecanismo interessante para rastrear o concreto aplicado é o preenchimento de 

planilhas e croquis de rastreabilidade. Essas informações auxiliam na localização de lotes que 

apresentem falhas. Essa localização é importante devido a determinação da resistência do 

concreto só ocorrer dias após a concretagem. Mesmo sendo essa uma ferramenta importante 

para o controle tecnológico no caso B ela não é utilizada. 

4.6.5 Indicadores de qualidade para o recebimento de concreto 

É possível inferir indicadores de qualidade para etapa de recebimento afim de nortear 

os envolvidos no processo (projetistas, executores de obras e concreteiras). Ao utilizar 

indicadores de qualidade há um ganho no controle e consequentemente na redução de falhas 

sendo mecanismo de retroalimentação do sistema de gestão da qualidade. 

Como orientação para o controle de qualidade dos projetos sugere-se:  

 Quantidade de itens de requisitos mínimos ausentes na etapa de projeto do check list por 

quantidade de itens totais na mesma etapa. 

Em relação às concreteiras, o maior problema encontrado são os caminhões não 

chegarem no prazo requisitado, para tanto, pode ser utilizada a seguinte relação: 

 Número de caminhões que chegaram atrasados pela quantidade de caminhões enviados 

por dia e 

 Número de caminhões que chegaram equivocadamente em seus destinos pelo número 

de caminhões enviados por mês. 

Para os responsáveis técnicos das obras existem mais itens que precisam ser controlados, 

pois o recebimento está diretamente ligado a eles. Tendo em vista os itens identificados na 

pesquisa como mais retorno negativo, recomenda-se: 

 Quantidade de caminhões rejeitados por caminhões requisitados; 

 Quantidade de ensaios que não atendem o especificado pela quantidade de ensaios 

realizados (para cada tipo de ensaio) e 

 Número de itens de requisitos mínimos do check list não controlados no recebimento do 

concreto pelo número total de itens totais a cada recebimento. 
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CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

PARA PRÓXIMOS TRABALHOS 

Este trabalho finaliza apresentando as conclusões com base nos objetivos definidos e 

resultados obtidos durante a pesquisa e, mais adiante, propostas para trabalhos futuros 

relacionados ao tema.  

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma revisão bibliográfica foi realizada durante toda a pesquisa para subsidiar o estudo. 

O que tornou-se um importante apoio técnico para análise dos dados, obtenção de resultados e 

das discussões. 

Durante a pesquisa foram levantadas falhas no controle de qualidade do procedimento 

de recebimento de concreto, as quais foram identificadas nas responsabilidades de todos os 

agentes envolvidos processo. Constatou-se que grande parte desses problemas estão 

concentrados em questões de projeto. É importante ressaltar a relevância do controle desse 

procedimento afim de evitá-las. 

Em conformidade com a NBR 12655 (ABNT, 2006) foi criado um check list que 

relaciona os critérios mínimos necessários para o correto recebimento do concreto usinado, 

sendo este uma ferramenta útil para apoiar no controle do recebimento. 

Ainda neste contexto os indicadores de qualidade para o recebimento propostos também 

auxiliam, por meio da retroalimentação de dados, no controle e consequentemente na qualidade. 

Foi possível identificar que falhas no controle do recebimento do concreto podem 

interferir na estrutura de formas diversas. Uma diferença entre a consistência necessária do 

concreto e a fornecida podem dificultar o procedimento de lançamento e tornar o adensamento 

ineficaz, gerando possíveis ninhos de concretagem, segregação e aprisionamento de ar no 

concreto o que torna essa região mais frágil. 

Outra possível consequência que pode surgir a partir de falhas no controle do 

recebimento do concreto são as deformações excessivas que podem ser causadas 
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principalmente pela falta de especificação do módulo de elasticidade mínimo na desforma, que 

não foi apresentado em nenhum dos casos pesquisados. 

Foi destacada também a importância em controlar o módulo de elasticidade que pode 

trazer à edificação acabada transtornos e manifestações patológicas relacionadas às alvenarias 

e revestimentos. 

Vale frisar que as empresas escolhidas para a pesquisa possuem grande experiência no 

ramo da construção sendo certificadas por diversos programas de qualidade como o Programa 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) e da International Organization 

for Standardization (ISO). Entretanto ficou evidenciada a grande quantidade de não 

conformidades nos procedimentos adotados pelas empresas em relação ao check list adotado. 

5.2 SUGESTÕES PARA PRÓXIMOS TRABALHOS 

 Devido a limitações de tempo, de trabalhos relacionados e de dados disponíveis é 

importante direcionar novas pesquisas que tenham um tema a fim. São algumas das sugestões 

propostas: 

 Relacionar custos advindos de um controle incorreto do recebimento do concreto e 

outros materiais; 

 Analisar elementos de controle e qualidade do concreto em outras etapas executivas 

com base nas normas vigentes; 

 Investigar aspectos na pós ocupação e dados de assistência técnica que comprovem 

falhas de etapas de projeto e execução; 

 Comparar aspectos de controle de concreto produzido em obra com os de concreto 

dosado em central; 

 Estender a pesquisa a mais casos na região afim de compor um banco de dados 

estatísticos e 

 Pesquisar novas tecnologias para controle do concreto. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Internacional_para_Padroniza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Internacional_para_Padroniza%C3%A7%C3%A3o
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